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Bestyrelsesmøde i Gundsømagle Landsbyråd 

Dato: 17-05-2021       Tid: Kl.   19:00 – 21.00  
 

Palle Gram Jørgensen  M   

Palle.gram.joergensen@gmail.com  

Mob.: 2681 1621                                 

Karin Linde Pedersen    M  

Linde.pedersen@gmail.com  

Mob.: 4013 5951                    

Erik Wendel Nielsen    M  

erikwendelnielsen@gmail.com  

Mob.: 4015 1431                         

Birthe Black      M 

bb@birtheblack.dk  

Mob.: 4028 8828                                 

Steen Andersen     A 

Skovly130@gmail.com  

Mob.: 4031 3795                       

Lene Barfod      M 

lenebarfod@mail.dk   

Mob.: 2645 6193                         

John Kruse Andersen     M    

krusemadsen2018@gmail.com  

Mob.: 2327 3744                                 

Anne-Louise Bjerregaard A 

Al.smidthansen@gmail.com  

Mob.:  4080 0100                                      

Leif Thornberg     M 

leifforsamlingshus@gmail.com 

Mob.:  5164 1413                                          

Karen Fonseca     A  

karenfonseca@hotmail.com  

Mob.: 2042 7612                                 

  

         Mødt: M, Afbud: A 

 

Dagsorden og Referat :                                                                                          

1) Valg af ordstyrer      Erik 

2) Valg af referent        Karin 

3) Kan dagsordenen godkendes       Godkendt 

4) Opfølgning fra sidste referat       Ingen 

5) Orientering fra formanden 

Gundsømagle Forsamlingshus holder generalforsamling onsdag d. 26. maj 

kl. 19:00  (Palle har tilmeldt sig) 

 

Cykelunderføring ved evt. kommende motorvej 

Landsbyrådet skrev til VD+politikere og har fået svar, der er lagt på FB og 

hjemmesiden 

Roskilde Kommune bakker også forslaget op       

Palle er blevet kontaktet af Cyklistforbundet, som også bakker op … 

 

Fiskerytteren i Gundsømagle! 

Det går bedre med salget…  Nu også åben onsdag 17:20-18 

Referat: 

Det forlyder, at salget er stigende. 

 

Seniorboliger på ”Smørblomstens” grund (Lokalplan 711) 

Referat: 

Seniorboliger Smørblomsten - intet nyt fra kommunens side. 

Flytning af legetøjsbrandbil på Smørblomsten -RK rykkes for svar. 

 

Revision af Foreningslisten for Gundsømagle 

Tænkes brugt til nyhedsbreve og PR for Landsbyrådet 

Indlægges på hjemmesiden. 

Referat: 

Foreningslisten revideres igen pga petanqueklub-formandsskifte. 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 
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Side 2 

Roskilde Kommune arrangerer Lokalrådenes Dag d. 25. august 17-21 – 

Forslag til gode emner er stadig velkomne. 

Der er ledige pladser i planlægningsteamet. 

Referat: 

Planlægningsteamet har fortsat brug for gode ideer. Tim fra 

lokalrådet i Svogerslev er med, men der er plads til flere. 

 

Nordea-fondens Her bor vi-pulje: Her bor vi-puljen | Nordea-fonden 

(nordeafonden.dk) 

 

6) Aktuelle emner Her&Nu 

Stort corona-venligt loppemarked i hele byen d. 29.-30. maj! 

Skal Landsbyrådet lave noget i den anledning? 

Evt. telt ved Brugsen?  Salg af kontingenter … 

Øl, vand og hygge??? 

Referat: 

Landsbyrådet bidrager med opsætning af flagallé over hele byen 

begge dage 10 - 16. 

Erik sørger for flagopsættere. John tilbyder sin assistance, hvis de 

faste er forhindrede.  

Palle og Lene åbner kontoret eller 3x3 m telt lørdag for salg af 

medlemskaber, information og måske lidt drikkevarer 

Palle kontakter initiativtagere om et indslag i lokalaviserne. 

 

Henvendelse fra Roskilde Kommune (Jakob Skovgaaard) om landsbyer og 

mobilitet!  Bla. udlån af EL-cykler. 

Jakob vi gerne gæste os og fortælle mere om projektet. 

Referat: 

Kommunalt projekt om elcykler til rådighed for borgere i 

landsbyerne - Jacob  Skovgaard kommer forbi til et kommende 

møde. Han kunne evt. være indslag på generalforsamlingen. Det 

forlyder, at han har andre projekter i gang, som handler om 

mobilitet. Der er tvivl om hvorvidt tilbuddet også gælder folk 

udenfor arbejdsmarkedet.   

 

Renovering af ”Byens Træ”    v/Erik 

Regningen til Elektriker ER betalt. 

Referat: 

Byens træ. - 18.000kr blev den samlede udgift.  

Fratrukket Brugsens tilskud på kr. 5000 samt betaling af momsen, 

blev Landsbyrådets andel ca. 10.000kr. Palle har søgt RK-støtte til 

denne udgift. Det vil dog fremover være nyttigt med en 

vedligeholdelsesaftale.  

 

Forslag om TV-skærm v/Bycenteret 

Der er kommet svar fra Jimmi omkring økonomi! 

58.000 kr i eengangsudgift + en årlig udgift på ca. 1200 kr + strøm 1500 

kr.   Skal vi arbejde mere omkring sagen? 

Referat: 

Den samlede udgift skønner Jimmi til 60.000kr. Den praktiske 

igangsætning er ikke beskrevet. Birthe har i forbindelse med 

opsætning af skærm i Fitness.  Kontakt med det lokale firma 

Roskilde It . Her har man en ide om, hvordan det kan fixes og til en 

mere spiselig pris. Birthe kontakter firmaet herom. 

 

Torsdagsvagt – torsdag kl. 18-19 i lige uger! 

Karin har rundsendt tegningsliste for vagter 

 

Alle 

 

 

  

 

Erik 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe 
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Side 3 

Referat: 

Torsdagsvagter er dækket til og med 3. juni. Vagt mangler 17.juni - 

den sidste før sommerferien. 

 

Hvordan får vi inddraget flere ”vigtige” personer i byen til at med være i 

samarbejdet for Gundsømagle?  Foreningsledere, frivillige omkring idræt, 

spejdere mv. 

Skal vi genoptage ”Paraply”-møder? 

(Se evt. artikel i vores blad nr. 16, side 10-11 ) + artikel fra 

Ganløse(Vedlagt)  

Referat: 

Forslag om at genoptage paraply-møder modtages positivt. Det ses 

som en fordel, at byens foreninger (som repræsentere en stor 

gruppe medlemmer)  har en plads i bestyrelsen. Landsbyrådet vil 

således repræsentere en større gruppe borgere end aktuelt. 

Debatten fortsætter på næste bestyrelsesmøde.  

Der var også stemning for evt. i fællesskab med Forsamlingshuset 

at lave et lokalt valgmøde en gang til oktober! 

 

 

Karin og Palle foreslår en reol eller 2 opstillet i Bycenteret tæt på 

Landsbyrådets kontor. Evt. lige overfor!  Beregnet til at lægge/bytte bøger 

og blade og evt. andet materiale.  Ideen kommer fra Roskilde Kommune, 

hvor der findes en lille boks til dette formål på Stændertorvet. 

Landsbyrådet skal så holde et lille øje på hylderne, rydde op – og af og til 

fjerne ting, hvis de ikke bliver taget!    

Byttehjørnet kan etableres for få penge og kræfter.  

 

Referat: 

En lille fejl har indsneget sig - forslaget handler om at bytte 

brætspil, ikke bøger eller andet. Forslaget modtages 

positivt. Karin indkøber genbrugshyldearrangement. Placering på 

Bodegavæggen overfor kontoret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin 

7) Økonomi og generalforsamling      v/Erik 

       Foreløbigt regnskab er udarbejdet 

Generalforsamlingen er foreløbigt sat til onsdag d. 22. september i 

Forsamlingshuset. Lokalet er reserveret. 

Der er vedtægtsændringer på programmet. 

Skal vi opsige abonnement på ZOOM??  (kr. 118 om måneden?) 

Referat: 

Hvis der er ændringer til Budget 2021, skal Erik snarest have 

besked. 

Ja, Palle opsiger ZOOM-abonnement. 

 

 

 

ALLE 

 

 

 

 

ALLE 

Palle 

8) De grønne arealer midt i byen 

Klaus Giessing (G77-fodbold) har taget initiativ til en drøftelse blandt 

involverede parter om ideer og gode planer for området. 

(G77, Mødestedet, Spejderne, Landsbyrådet, Kulturforeningen, AOF-

Gundsø  mv.) 

Der er nu indkaldt til møde tirsdag d. 25. maj kl 16:30 i Mødestedet! 

Referat: 

Specifik dagsorden er endnu ikke udsendt. Palle deltager i mødet. 

 

 

 



Side 4 

9) Ønske om helhedsplan for Gundsømagle 

Fra flere sider er der igen ytret ønske om en helhelsplan for byen. 

Palle og Karin har skrevet brev til Roskilde Kommune (Se vedlagt) 

Det er sendt til Jens Børsting (fmd. Plan- og teknik udvalg + planchef 

Vilfred Hvid) 

Der er nu kommet foreløbigt svar fra Jens Børsting (Se vedlagte) 

Referat: 

Det påtales, at skribenterne ikke før afsendelse til kommunen har 

orienteret øvrige bestyrelse om indholdet. Det lyder for såvidt 

rimeligt.  Som referent tillader jeg mig efterfølgende at henvise til 

referater fra 10.03. og 15.04.21. Den sidste bemærkning, har jeg 

læst som en accept af at gå i gang. 

 

 

 

Karin 

10) Fra arbejdsgrupperne 

 

TRAFIK: 

Møde afholdt onsdag d. 17. marts kl. 19 

Referat er udsendt 

Gruppen fortsætter sit arbejde ad hoc, når der opstår behov.  

Referat: 

Gruppen indkaldes fremover ad hoc, når der er emner at tage op 

 

NATUR & STIER: 

Videomøde afholdt torsdag d. 25. marts kl. 19 

Der er nu udarbejdet kommissorie for gruppen  

Næste punkt er at invitere vores nye kontakt (Nora Salling) i Roskilde 

Kommune til et afklarende møde. 

Referat: 

Et vigtigt emner er stier omkring Gundsømagle Sø. Palle indkalder. 

 

BYFORSKØNNELSE:   

Der er afholdt møde torsdag d. 8. april kl. 19  

Referat er udsendt. 

Gruppen fortsætter med planerne for løg langs indfaldsveje, byporte og 

træer langs Sognevej og Gundsømagle Parkvej med videre. 

Gå en tur rundt omkring arealet bag Brugsen og nyd de flotte træer og 

mange løgplanter! 

Sidste: Mette Jessen (Roskilde Kommune er inviteret til Gundsømagle for at 

se paredis-alléen udsprunget samt tale om projektet i øvrigt. 

Referat: 

Paradisæbletræ-alleen og alle forårsblomsterne er sprunget ud.  

Næste projekt afvikles i efteråret hvor løgplanter sættes ved 

indfaldsvejene. 

Palle sender foto til Mette Jessen RK. 

 

JAZZ: 

Pinsekoncerten er definitivt aflyst. 

Sygdom hos Paul Harrison og corona-tvivl. 

Sensommerkoncerten forventes gennemført lørdag d. 28. august. 

Referat: 

Vi glæder os til sensommerkoncerten. 

Rabatordning omkring fadøl til medlemmer af Landsbyrådet bør 

afhandles med Gulddyssegården 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palle 

 

 

 

 

 

 

 

Erik/Palle 



Side 5 

PR-gruppe: 

Palle udsender i UGE 21 et nyhedsbrev! Herunder PR for loppedagen! 

Ifm. det kommende lettere nedsatte kontingent bør der laves en form for 

kampagne, evt. ifm. loppedagen!  

Referat: 

Nyhedsbrev 01/2021 er udsendt og lagt på hjemmesiden 

 

11) Eventuelt og nyt fra byen 

 

Næste møde tirsdag d. 8. juni  2021 kl. 19  

 

 

 


